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Sisältö
• Norrhydro
• SMEI avustus



Missionamme
on tarjota ympäristöystävällisiä 
voimansiirtoratkaisuja liikkuvalle kalustolle ja 
asiakkaillemme kilpailuetua.

Visionamme
on olla älykkään ja ympäristöä säästävän 
hydrauliikan globaali johtaja.

Haluamme, että tulevat 
sukupolvet saavat elää 

puhtaammassa 
maailmassa.



Pyrkimys ilmastonmuutoksen hidastamiseen 
lisää kysyntää energiatehokkaille ratkaisuille.

Kaupungistuminen ja infrarakentaminen 
lisäävät liikkuvien koneiden kysyntää.

Digitalisaatio
muuttaa prosesseja ja tuo koneisiin älyä.

Tuotteidemme kysyntää tukevat 
globaalit megatrendit



WE ARE A LEADING FINNISH

Hydraulic Cylinder Manufacturer

& Linear Energy provider

MEUR

We enhance our customers’ competitiveness
by developing innovative hydraulic solutions
that improve productivity, energy efficiency
and provide the best customer experience.

OFFICES
Headquarters in Rovaniemi, Finland
R&D in Tampere, Finland
Sales Office in Chicago, U.S.

PEOPLE
21 130

turnover (2019)



1. Hakemus 
(harjoittelu ja 

opettelu)

• Haimme avustusta 3,1 M€ kustannuksiin 
70 % => 2,1 M€ avustus (Max 2,5 M€)

• Aloitimme hakemuksen tekemisen 
11/2017 => jätimme hakemuksen 1/2018 
haussa, Saimme 12,8/15,0 pistettä, 
jäimme alle rajauksen (13,0) ja ei jatkoon
• Kävimme läpi arviointianalyysin

• Aloimme kehittämään hakemustamme, 
sisältöä, Erityisesti Impact ja Excellence
osiota, josta saimme heikoimmat pisteet



2. Hakemus 
(täydellinen 

hakemus)

• Uudella parannetulla hakemuksella 3/2018 
hakukierrokselle ja saimme 12,7/15,0 pistettä 
ja ei jatkoon.

• Olimme todella turhautuneita, koska 
mielestämme hakemus oli erinomainen ja 
selvästi parempi kuin ensimmäisellä kerralla.

• Mitä tämän jälkeen?

• Arvioinnin perusteella moni  asia, josta saimme 
hyvät arvioinnit ekakerralla olivat nyt 
toisinpäin. 

• Uusi valmistelu? Kokonaan uudelleen 
kirjoittaminen? Mikä olisi uusi näkökulma mitä 
arvioijat edellyttävät?



3. Hakemus 
(sinnikkyys 
palkitaan)

• Seuraavalle hakukierrokselle 5/2018 
laitoin täysin saman hakemuksen kun 
3/2018 hakukierroksella oli. 

• Jatkoon!

• Kesäkuun puolenvälissä kutsu 
Pitchaamaan Brysseliin

• Arviointi 14,0/15,0 pistettä

• Meillä oli muutama päivä aikaa tallentaa 
esitykset ja tiedot EU-portaaliin. Onneksi 
olimme tehneet Pitchin jo lähes valmiiksi 
edellisellä kerralla kun oletimme kutsun 
käyvän silloin.



Pitchaus • Kesäkuun lopussa 2018 olimme 
Brysselissä 

• Hakukierroksella hakijoita oli n. 1.500 
yritystä ympäri Eurooppaa => näistä n. 
100 yritystä pääsi pitchaamaan ja 50 % 
tästä joukosta saisi avustuksen

• Pitch, 10 min aikaa (ei yhtään enempää) 
sen jälkeen aikaa kysymyksille 20 
minuuttia.

• Rahoitus hyväksyttiin Heinäkuussa 2018 

• Olimme päässeet n. 4 % joukkoon 
hakeneista



Opit • Sinnikkyys palkitaan, älä lannistu 1 tai 2 kerran 
jälkeen.

• Varaa aikaa hakemuksen tekemiseen, 
Kuukausia, EI päiviä ja viikkoja

• Hae apua konsultilta, jolla kokemusta 
onnistuneista hakemuksista, tuntee 
hakumenettelyn sekä painopisteet joita 
arvioijat katsovat

• Muista! Hakemustekstin kirjoittamisesta 
kannattaa vastata itse, älä ulkoista sitä 
konsultille



Opit
• Keskity oman hakemuksen viestin kirkastamiseen

• Miksi sinun yrityksesi idea on disruptiivinen?

• Miten se poikkeaa valtavirrasta?

• Mikä on arvolupauksesi?

• Mikä Teknologien valmiusaste?

• Miten todistat todeksi kaikki edelle olevat?

• Mikä markkina? Miten menet markkinalle?

• IPR ja vapaus toimia innovaation kanssa

• Miten rahoitus, talous, avustus toimii, rahoitusmalli

• Miten toteutat projektin?

• Lataa EU portaalista hakemuksen 
pohjateksti/raamimalli

=> vastaa kaikkiin asiakokonaisuuksiin mitä pohjassa on, 
arvioijat arvioivat noiden samojen asioiden pohjalta 
hakemustasi



Opit • Kiinnitä myös huomiota hakemuksessa

• Hakemuksen ulkoasuun

• Käytä kaavioita, kuvia, joilla kiteytät 
viestiäsi visuaalisesti

• Tiimiin ja sen kykyyn toteuttaa hanke

• Kyky hankkia rahoitus avustuksen lisäksi

• Suositus on maksimissaan 24 kk hanke 
(max 36 kk)

• Muista hakemuksen max koko 30 sivua!

• Piching maksimiaika 10 min, harjoittele, 
harjoittele ja harjoittele etukäteen



Menestyksen kumppani:
Kilpailuetua puhtaammasta huomisesta

www.norrhydro.com

http://www.norrhydro.com/

